
          UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO SỞ 

Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020 
 

Ngày Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Tham dự Ghi chú 

Thứ hai Sáng:     

15/6/2020 - Đối thoại công dân Đ/c Châu-PCT Ban Tiếp Công 

dân tỉnh 

Đ/c Quang, Thanh tra Sở, 

Trung tâm PTQĐ chuẩn bị 

nội dung 

 

 Chiều:
 

    

 - 13h30. Nghe báo cáo về điều chỉnh QHCT xây dựng 

1/500 tại Khu Đô thị mới An Phú Thịnh và việc xác định 

đơn giá giao đất, cho thuê đất 

Đ/c Dũng-CT Phòng họp A 

UBND tỉnh 

Đ/c Tùng  

 - 15h30, Báo cáo Quy hoạch và xác định giá trị m1, m2 để 

tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án khu đô thị sinh 

thái Diêm Vân 

Đ/c Dũng-CT Phòng họp A 

UBND tỉnh 

Đ/c Quang, Chi cục QLĐĐ 

chuẩn bị nội dung 
 

 - Họp nghe Sở Công Thương báo cáo Đề cương chi tiết 

chương trình hành động về phát triển công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Bình Định giai 

đoạn 2020-2025 

Đ/c Thắng-PCT Phòng họp 4 

UBND tỉnh 

Đ/c Hương  

Thứ ba Sáng:     

16/6/2020 - 9h00, Làm việc với Công ty CP Tập đoàn FLC về một số 

dự án trên địa bàn tỉnh 

Đ/c Dũng-CT Phòng họp A 

UBND tỉnh 

Đ/c Tùng, Chi cục QLĐĐ 

chuẩn bị nội dung 

 

 - 8h00, Hội nghị hiệp thương giải quyết địa giới hành 

chính giữa xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh và xã Bok 

Tới, huyện Hoài Ân 

UBND huyện 

Vĩnh Thạnh 

UBND huyện 

Vĩnh Thạnh 

Đ/c Quang, Chi cục QLĐĐ VP bố trí xe 

 - Nghe báo cáo dự thảo Tổng kết Chương trình hành động 

Phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 và Đề 

cương chi tiết Chương trình hành động của Tỉnh ủy về 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Bình Định giai 

Đ/c Thắng-PCT Phòng họp 4 

UBND tỉnh 

Đ/c Hương  



Ngày Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Tham dự Ghi chú 

đoạn 2021-2025 

 Chiều:
 

    

 - Họp Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh thông qua các nội 

dung trình HĐND tỉnh 

Đ/c Dũng-CT Phòng họp A 

UBND tỉnh 

Đ/c Tùng, Chi cục QLĐĐ  

 - 14h00, Họp đề xuất ranh giới, diện tích của Khu Công 

viên phần mềm Quang Trung Bình Định tại khu đô thị 

Khoa học Quy Hòa 

Sở TTTT Hội trường Sở 

TTTT 

Đ/c Quang, Chi cục QLĐĐ  

 - 14h00, Họp thẩm định ĐTM dự án khai thác cát sông 

Kôn, phường Nhơn Hòa của Công ty TNHH Minh Hiếu 

Đ/c Hương Phòng họp Chi 

cục BVMT 

Chi cục BVMT chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

 - 15h30, Họp thẩm định ĐTM dự án sửa chữa cấp bách đê 

sông La Tinh đoạn thượng lưu đập cây Ké - huyện Phù Mỹ 

và Phù Cát 

Đ/c Hương Phòng họp Chi 

cục BVMT 

Chi cục BVMT chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

Thứ tư Sáng:     

17/6/2020 - Họp Ban cán sự Đảng và UBND tỉnh thông qua các nội 

dung trình HĐND tỉnh 

Đ/c Dũng-CT Phòng họp A 

UBND tỉnh 

Đ/c Tùng, Chi cục QLĐĐ  

 - 7h30, Họp kết quả kiểm tra các tổ chức, cá nhân tại khu 

chăn nuôi tập trung Nhơn tân 

Đ/c Vinh Phòng họp A Sở Trưởng Đoàn kiểm tra, 

Thanh tra Sở chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

 - 7h30, Hội thảo trao đổi, rút kinh nghiệm giải quyết các vụ 

án dân sự hành chính 

Đ/c Châu-PCT Viện KSND tỉnh Đ/c Quang, Thanh tra Sở  

 -7h30, Họp rà soát dự toán giai đoạn 2021-2023 Đ/c Hương Phòng họp Chi 

cục BVMT 

Chi cục BVMT chuẩn bị nội 

dung 

 

 -9h30, Họp đề xuất chính sách hỗ trợ DN, cơ sở sản xuất 

gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi 

trường trong KDC 

Đ/c Hương Phòng họp Chi 

cục BVMT 

Chi cục BVMT chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

 Chiều:
 

    

 - 14h00, Làm việc với UBND huyện Phù Cát về công tác 

BVMT cơ sở chế biến thủy sản ở Đề Gi 

Đ/c Tùng Huyện Phù Cát Lãnh đạo Chi cục BVMT 

chuẩn bị nội dung và mời 

VP bố trí xe 



Ngày Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Tham dự Ghi chú 

 - Nghe báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư dự án 

Mở rộng Nhà máy áp trứng gia cầm và Xây dựng mới Nhà 

máy ấp trứng thủy cầm công nghệ cao do Công ty TNHH 

Giống gia cầm Cao Khanh đăng ký đầu tư 

Đ/c Châu-PCT Phòng họp 4 

UBND tỉnh 

Đ/c Quang  

Thứ năm Sáng:     

18/6/2020 - 8h00, Làm việc với UBND huyện Hoài Nhơn về công tác 

quản lý khoáng sản và công tác cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất 

Đ/c Tùng Huyện Hoài 

Nhơn 

Lãnh đạo: Phòng TNKS, 

Văn phòng ĐKĐĐ chuẩn bị 

nội dung và mời 

VP bố trí xe 

 - 8h00, Làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Phát triển 

châu Á (ADB) về dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng 

biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) 

 Phòng họp A 

UBND tỉnh 

Đ/c Vinh, Phòng Tài 

nguyên nước và KTTV 

 

 - 7h30, Làm việc với Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây 

dựng Quy hoạch hạ tầng Thanh Niên (TP HCM) 

Đ/c Quang Phòng họp A Sở Chi cục QLĐĐ, Trung tâm 

PTQĐ 

 

 - 7h30 Họp nghe Sở Du lịch báo cáo dự thảo Chương trình 

hành động về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế 

mũi nhọn của tỉnh giai đoạn 2020-2025 

Đ/c Thanh-PCT Phòng họp B 

UBND tỉnh 

Đ/c Hương  

 Chiều:
 

    

 - 14h00, Làm việc với UBND huyện Phù Mỹ về công tác 

quản lý khai thác cát sông La Tinh giáp ranh giữa huyện 

Phù Cát và Phù Mỹ; công tác cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất 

Đ/c Tùng Huyện Phù Mỹ Lãnh đạo: Phòng TNKS, 

Văn phòng ĐKĐĐ chuẩn bị 

nội dung và mời 

VP bố trí xe 

 - 14h00 Họp thông qua dự thảo Đề cương chi tiết Chương 

trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển khoa học và 

công nghệ giai đoạn 2020 -2025 

Đ/c Châu-PCT Phòng họp 4 

UBND tỉnh 

Đ/c Vinh  

 - 14h00, Họp thẩm định ĐTM dự án Nhà máy chế biến 

dăm gỗ PISICO Hà Thanh của Công ty PISICO Hà Thanh 

Đ/c Hương Phòng họp Chi 

cục BVMT 

Chi cục BVMT chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

 - 15h30, Họp thẩm định ĐTM dự án Khu phức hợp văn 

phòng, khách sạn và căn hộ của Công ty CP dịch vụ giải trí 

Hưng Thịnh Quy Nhơn 

 

Đ/c Hương Phòng họp Chi 

cục BVMT 

Chi cục BVMT chuẩn bị nội 

dung và mời 

 



Ngày Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Tham dự Ghi chú 

Thứ sáu Sáng:     

19/6/2020 - 7h30, Họp xét nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ điều 

tra, đánh giá đất đai, đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh 

Đ/c Tùng Phòng họp A Sở Chi cục QLĐĐ chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

 - 9h30, Làm việc với Trung tâm PTQĐ về rà soát các 

nhiệm vụ được UBND tỉnh giao 

Đ/c Tùng Phòng họp A Sở Lãnh đạo Trung tâm PTQĐ, 

Trung tâm PTQĐ chuẩn bị 

báo cáo 

 

 - 07h30, Họp cho ý kiến đối với Kịch bản tăng trưởng kinh 

tế - xã hội năm 2020 và các giải pháp thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội ứng phó với diễn biến dịch bệnh Covid-19 

Đ/c Dũng-CT Phòng họp A 

UBND tỉnh 

Đ/c Vinh  

 - 9h30, Nghe báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư 

dự án Khu du lịch Bãi Bàng Bé tại phường Ghềnh Ráng, 

thành phố Quy Nhơn do Công ty 

Đ/c Thắng-PCT Phòng họp 2 

UBND tỉnh 

Đ/c Quang  

 - 7h30, Họp thẩm định ĐTM dự án Khu phức hợp căn hộ 

Quy Nhơn Seaview của Công ty CP ĐTXD HUD405 

Đ/c Hương Phòng họp Chi 

cục BVMT 

Chi cục BVMT chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

 - 9h30, Họp thẩm định ĐTM dự án Trung tâm dịch vụ kho 

vận Logicstic Quí Phước 

Đ/c Hương Phòng họp Chi 

cục BVMT 

Chi cục BVMT chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

 - 7h30, Hội nghị Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 

2020 

Đ/c Châu-PCT KS Thanh Bình Ủy quyền Lãnh đạo Phòng 

Tài nguyên nước và KTTV 

 

 Chiều:     

 - 14h00, Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở về 

chuẩn bị tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và hoạt động 

của Cụm Thi đua số V - Bộ TN&MT 

Đ/c Tùng Phòng họp A Sở Thành viên Hội đồng, VP 

Sở chuẩn bị nội dung 

 

 - 15h00, Họp rà soát báo cáo trả lời kiến nghị cử tri và Đại 

biểu Quốc hội; rà soát nhiệm vụ cải cách hành chính 

Đ/c Tùng Phòng họp A Sở Trưởng, phó phụ trách các 

phòng, đơn vị, VP Sở chuẩn 

bị báo cáo 

 

 - 14h00, Họp Hội đồng tính tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản 

Đ/c Vinh Hội trường Sở Phòng TNKS chuẩn bị nội 

dung và mời 

 

 - Họp nghe Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo đề cương 

chi tiết Chương trình hành động về Phát triển nông nghiệp 

Đ/c Châu-PCT Phòng họp 4 

UBND tỉnh 

Đ/c Hương  



Ngày Nội dung công việc Chủ trì Địa điểm Tham dự Ghi chú 

công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh Bình Định trên địa bàn tỉnh Bình Định 

giai đoạn 2020-2025 

 - Đối thoại với các doanh nghiệp Ủy quyền 

Chi cục QLĐĐ 

Phòng họp Chi 

cục QLĐĐ 

Văn phòng ĐKĐĐ  

VĂN PHÒNG SỞ 


